
 

 

 

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şb.Başkanı 

Murat KÜREK’çi nin Endüstri 4.0 Sempozyumu’nu Açılış Konuşması 
 

 

Sayın Kaymakamım, 

Sevgili Oda Başkanım, Şube Başkanlarım, 

Sevgili Meslektaşlarım 

Değerli Konuklar, Katılımcılar,  

Şubemiz Gebze Temsilciliği tarafından düzenlenen “Dünyanın Yeni Çalışma Modeli-Dijital Dönüşüm 

ile Verimlilik” temalı Endüstri 4.0 Sempozyumu’na hoş geldiniz. 

Öncelikle, bu etkinliğin karar alınmasında, programlanmasında ve bugüne getirilmesinde özveriyle 

çalışan, zamanını, emeklerini esirgemeyen Temsilciliğimiz “Teknoloji Komisyonu” ile 

“Endüstri/İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu” üyelerine, Temsilcilik çalışanlarına ve 

Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkan ve üyelerine, Şahsım ve Şube Yönetim Kurulu olarak teşekkür 

ederim. 

Sevgili Konuklar, 

Konuşmamın bu aşamasında Odamız ve Şubemizden çok kısa bahsetmek istiyorum.  

Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu 

niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 

Makine Mühendisleri Odamız; 559.000 üyeye sahip olan TMMOB’ye bağlı 24 odadan birisidir ve 

2018 yılı itibariyle yaklaşık 112.000 üyesi, 18 Şubesi, 55 İl Temsilciği, 43 İlçe Temsilciliği, 7 Mesleki 

Denetim Bürosu, Asansör Onaylanmış Kuruluşu , Akredite Muayene Kuruluşu, Akredite Deney 

Laboratuvarı, Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı, Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu, Meslek 

İçi Eğitim Merkezi, 7 Uygulamalı Eğitim Merkezi ve Araç Tespit Merkezleri ile ülke genelinde yaygın 

bir örgütlenme düzeyine ulaşmıştır.  

Kocaeli Şubemiz ise MMO içerisinde yaklaşık 7400 üyesi ile üye sayısı itibariyle 5 sırada yer 

almaktadır. Kocaeli Şube Merkezi ile birlikte Bolu, Düzce, Sakarya İl Temsilcilikleri ve Gebze İlçe 

Temsilcilikleri aracılığıyla faaliyetlerini yürütmektedir. 

Şube merkezinde “Enerji” ve “Bakım” konularında 2 adet Uygulamalı Eğitim Merkezimiz 

bulunmaktadır. 

Enerji Uygulamalı Eğitim Merkezimiz Odamız adına Şubemizce Kasım 2010 sonu itibariyle 

kurulmuştur.  Akredite olan Merkezimizde teorik ve pratik bütünlük içerisinde “Enerji 

Yöneticisi”,“Etüd-Proje”, “Endüstriyel Tesislerde Temel Enerji Verimliliği Odakları”, “Buhar 

Kazanları-Buhar Sistemleri ve Enerji Verimliliği” eğitimleri düzenlenmekte, yine Enerji Verimliliği 

Ölçümleri” ve İş Sağlığı ve Güvenliği  Ölçümleri” ile ilgili teknik hizmetler sunmaktadır. 
 

Bakım Personeli Uygulamalı Eğitim Merkezimizde ise, Bakımda; Malzeme Ve Standartları, Ölçme 

Ve Kontrol, Yağlar Ve Yağlama Teknikleri, Aktarma Organları, Yataklamalar, Sızdırmazlık 

Elemanları, Bağlantı Elemanları (Cıvata ve Torklama/Sıkılık), Basınçlı Hava Sistemleri, 

Pnömatik Sistem Ve Arızaları, Hidrolik Sistem Ve Arızaları, Buhar Ve Buhar Ekipmanları, 

Soğutma Sistemleri, Temel Elektrik Ve Elektrik Sistemlerinin Bakımları, Otomatik Kontrol, 

Bakımda Maliyet Analizi, Emniyet Vanaları Testi, Vanalar, Yangınla Mücadele Ve Yangın 

Söndürme Sistemleri gibi konularda Bakım Personelleri eğitimleri uygulamalı olarak 

verilmektedir.Odamız adına şubemizce “Bakım Mühendisliği” kavramı üzerinde de çalışmalar 

yürütülmektedir.  Ayrıca Kaynakçı, Makine Bakımcısı, Vinç Operatörlüğü gibi MYK sınav ve 

belgelendirme faaliyetleri de sürdürülmektedir. 

 

Şubemiz de daha bir çok alanda eğitimler verilmekte ve teknik hizmetler daha sunulmaktadır. 



 

 

Değerli konuklar, 

18-19 Ekim 2019 tarihlerinde, Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezinde, 5. Ulusal Enerji 

Verimliliği Kongresini Makine Mühendisleri adına, Kocaeli Şubemiz olarak düzenlemekteyiz. Enerji 

Verimliliğine dair bildiri oturumlarının, panellerin yer aldığı kongre, bu dönem aynı zamanda firmaların 

kendilerini ve ürünlerini tanıtacakları stantlarının bulunacağı bir sergi salonuyla bütünleşecektir. 

Sergi’ye katılmayı düşünen firmaların Şubemizle ya da Gebze İlçe Temsilciliği ile iletişime geçmeleri 

bilgisini bugünden paylaşmak istedim. 

 

Değerli katılımcılar, 

2 gün süresince Endüstri 4.0 alanının bir çok kesitinde teknik sunumlarla etkileşimimizi sürdürürken ben 

konuşmamın bundan sonraki kısmında bu alandaki bazı “Rapor”lardan saptamaları da sizlerle 

paylaşacağım. 

Almanya, ABD ve İngiltere gibi ülkeler, 2008 yılında yaşanan küresel finansal krizin hemen ardından, 

imalat sanayilerini yeniden canlandırmak amacıyla “yeniden endüstrileşme” stratejilerini geliştirmeye 

başladılar. Sanayisi gelişmiş ülkeler, mevcut imalat yöntemleri ve teknolojileri üzerinde iyileştirmeler 

yapmak yerine, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve dijital üretim teknolojilerinin uygulama ve 

yetenekleri üzerine odaklanmıştır. 

 

Endüstri 4.0’ın özelliği, insanlar, makineler ve ürünler arasında gerçek zamanlı iletişim, bağlantı ve 

tanımları gerçekleştirebilmesi ve yüksek bir esneklik içinde müşteri taleplerine göre özelleşmiş ve 

dijitalleşmiş akıllı imalat modeli geliştirmesidir. Bu modelinin esası; üretimin merkezileşmeden çıkarılıp 

yerelleştirilmeye dönüşümü ve ürünün tek tip olmaktan, kişiye özel hale dönüşümüdür. 

 

2017 yılında yayınlanan Küresel Riskler Raporunda, küresel gelişmeleri belirleyen en önemli 5 trendi; 

1- Gelir ve servet farklılıklarının ortaya çıkışı, 2- Değişen iklim, 3- Toplumların kutuplaşmalarının 

artması, 4- Siber bağımlılığın artması, 5- Yaşlanan nüfus olarak sıralamaktadır. Görüldüğü gibi, “siber 

bağımlılık” tüm dünyayı etkisi altında tutan en önemli trendler içinde yerini almıştır.  

 

Küresel Riskler Raporunun sonuçlarına göre, küresel risklerin en başında gelen beş risk şöyle 

sıralanmaktadır: 1- Aşırı hava olayları, 2- Büyük ölçekli zorunlu göç, 3- Büyük doğal felaketler, 4- 

Terörist saldırılar, 5- Veri dolandırıcılığı / hırsızlığı olarak belirtilmektedir. Yine, “büyük çaplı siber 

saldırı” riski ise önümüzdeki 10 yıl içinde en olası risklerin altıncısı olacağı Raporda yer almaktadır. 

 

Teknolojik değişim, gelir dağılımını emekten sermayeye kaydırmaktadır: OECD'ye göre, emeğin milli 

gelir içindeki payındaki düşüşün % 80 kadarı, 1990-2007 yılları arasında teknolojinin etkisinin bir 

sonucu olarak meydana gelmiştir. Bununla birlikte, küresel düzeyde, birçok insan tamamen geride 

kalmaktadır: 4 milyondan fazla insanın hâlâ internete erişimi yok ve 1,2 milyardan fazla insan da 

elektriksizdir. Bu durumda, büyük sorunun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da PAYLAŞIM 

alanında olacağı açıktır. 

 

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Bilgi Teknolojisi Raporu, ülkelerin gelişmekte olan 

teknolojilerin faydalarından ve dijital devrim ve ötesinde sunulan fırsatlardan yararlanmaya ne kadar 

hazır olduğunu değerlendiren bir çalışmadır. Küresel Bilgi Teknolojisi Raporu 2016 ‘da, Türkiye tüm alt 

indeksler ve bileşenler bazında 139 ülke içinde 48. sırada kalmaktadır. Raporda ayrıca, “Siyasi ve 

düzenleyici Çevre Alt İndeks” sıralamasında 69., “Ekonomik Etkiler Alt indeksi”nde 67. ve “Sosyal 

Etkiler Alt İndeks”inde ise 54. Sırada olduğunu belirtmektedir. Bu sıralamalar “Dijital Devrim”e 

yeterince hazır olmadığımızı açıkça göstermektedir. 

 

Sürecin getireceği bir gerçek vardır ki, bu da özellikle bilgisayarlaşmadan çok etkilenen mesleklerin 

ücretlerinin düşeceği ve bir süre sonra iyiden iyiye değersizleşeceği gerçeğidir. Bununla birlikte yeni 

sürecin yeni mesleklerin oluşmasına neden olacağı ve oluşacak mesleklerin ise daha değerli olacağı 

belirgindir. Mühendislik disiplinleri için ise, birbirleriyle ve ilişkili diğer mesleklerle daha fazla 

etkileşime girmeleri de kaçınılmazdır. Robotik süreçlerin iş kalitesini geliştireceği, maliyetleri 



 

 

düşüreceği ve verimliliği artıracağı durumlarına karşın, emeğin daha fazla işsizleşeceği de genel kabul 

görmekle beraber bu duruma yönelik istatistiki bulgular mevcut değildir.  

 

Kısacası Endüstri 4.0 süreci için gelecek belirsizlikler içermekle birlikte, başlamış ve dışında kalmanın 

mümkün olmadığı tüm kesimler tarafından kabul edilmektedir. Tam da bu nedenle düzenlediğimiz 

Sempozyumumuza tekrar hoş geldiniz diyor; emeği geçen Temsilciliğimize, Komisyonlarımıza, 

çalışanlarımıza teşekkür ediyor; etkinliğimizin faydalı ve verimli geçmesini diliyorum. 

 

Murat KÜREKCİ 

TMMOB Makine Mühendisleri Odası 

Kocaeli Şubesi Başkanı 


